
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nemšová č 9/2008, ktorým sa menia niektoré 
Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Nemšová v súvislosti so zavedením meny euro 

v Slovenskej republike 
 
 

Článok I. 
 

VZN č. 6/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na základnej 
umeleckej škole 

 
1. V článku 3 odsek 5 sa slová “10.000,- Sk“ nahrádzajú slovami „331,50 eura“. 

 
 

Článok II. 
VZN č. 1/2007 o držaní psov na území mesta Nemšová 

 
1. V článku 8 odsek 3 písm. a) sa slová „500,- Sk“ nahrádzajú slovami „16,59 eura“. 
2. V článku 8 odsek 3 písm. b) sa slová „5.000,- Sk“ nahrádzajú slovami „165,96 eura“. 

 
 

Článok III. 
VZN č. 15/2006 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk a domov smútku  

na území mesta Nemšová 
 

1. V článku 22 odsek 2 sa slová „200.000,- Sk“ nahrádzajú slovami „6.638,78 eura“. 
2. V článku 22 odsek 4 sa slová „20.000,- Sk“ nahrádzajú slovami „663,87 eura“. 

 
 

Článok  IV. 
VZN č. 11/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele 

 
1. V článku 3 odsek 7 sa slová „10.000,- Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“. 
2. V článku 3 odsek 8 sa slová „10.000,- Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“. 

 
 

Článok V. 
VZN č. 10/2005 o ovzduší a poplatku za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia 
 

1. V článku 4 odsek 7 sa slová „2.000,- Sk“ nahrádzajú slovami „66,38 eura“, slová 
„10.000,- Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“, slová „20.000,- Sk“ sa nahrádzajú 
„663,87 eura“. 

2. V článku 5 sa slová „20.000,- Sk“ nahrádzajú slovami „663,87 eura“, slová „100,- Sk“ 
sa nahrádzajú slovami „3,31 eura“. 

3. Článok 5 odsek 5 písm. a) sa mení nasledovne: 
Hnedé uhlie t/eur     5,37   
Čierne uhlie t/eur     3,91 



Vykur.oleje t/eur      3,15 
Nafta t/eur                1,72 
Drevo t/eur               1,89 
Zemný plyn 100 m3/eur  0,03. 

4. V článku 5 odsek 5 písm. b) sa slová  „150,- Sk“ nahrádzajú slovami „4,97 eura“, slová 
„300,- Sk“ nahrádzajú slovami „9,95 eura“ , slová „200,- Sk“ nahrádzajú slovami 
„6,63 eura“, slová „250,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „8,29 eura“, slová „500,- Sk“ 
nahrádzajú  slovami „16,59 eura“. 

5. V článku 6 sa slová „20.000,- Sk“ nahrádzajú slovami „663,87 eura“.  
 
 

Článok VI. 
VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nemšová 

 
1. V paragrafe 5 odsek 2 sa slová „15.000,- Sk“ nahrádzajú slovami „497,90 eura“. 
2. V paragrafe 8 odsek 1 sa slová „100 tis. Sk“ nahrádzajú slovami „3.319,39 eura“. 
3.  V paragrafe 8 odsek 2 sa slová „100 tis. Sk“ nahrádzajú slovami „3.319,39 eura“. 

 
 

Článok VII. 
VZN č. 37/2002 o odpadoch 

 
1. V paragrafe 20 odsek 3 sa slová „500,- Sk“ nahrádzajú slovami „16,59 eura“. 
2. V paragrafe 20 odsek 4 sa slová  „5.000,- Sk“ nahrádzajú slovami „165,96 eura“. 

 
 

Článok VIII. 
VZN  č. 32/2000 o podmienkach prenájmu nebytových priestorov v majetku mesta 

Nemšová a nebytových priestorov v správe VPS m.p.o. Nemšová 
 

1. V článku 2 písm. a)  sa slová „300,- Sk“ nahrádzajú slovami „9,95 eura“. 
2. V článku 2 písm. b)  sa slová „210,- Sk“ nahrádzajú slovami „6,97 eura“. 
3. V článku 2 písm. c)  sa slová „450,- Sk“ nahrádzajú slovami „14,93 eura“.  
4. V článku 2 písm. d)  sa slová „130,- Sk“ nahrádzajú slovami „4,31 eura“. 
 
 

Článok IX. 
VZN č. 28/1998, ktorým sa stanovuje trhový poriadok 

 
1. V článku 4 odsek 1. písm. a)  sa slová „100,- Sk“ nahrádzajú slovami „3,31 eura“.   
2. V článku 4 odsek 1. písm. b) a c) sa slová „50,- Sk“ nahrádzajú slovami „1,65 eura“.   
 

 
Článok X. 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nemšová 
 

1. V paragrafe 8 odsek 6 sa slová „5.000,- Sk“ nahrádzajú slovami „165,96 eura“. 
2. V paragrafe 11 odsek 1 a 2 sa slová „10.000,- Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“. 

 
 



Článok XI. 
VZN č. 11/1995 o verejných, kultúrnych a spoločenských podujatiach na území mesta 

 
1. V paragrafe 7 odsek 2 sa slová „10.000,- Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“. 

 
 

Článok XII. 
Poriadok odmeňovania mesta Nemšová 

 
1. V časti II. Bod 13 odsek c) sa slová „5.000,- Sk“  nahrádzajú slovami „170,- eur“ 

a slová „200,- Sk“ nahrádzajú slovami „7,- eur“. 
2. V časti IV. Bod 1 sa slová  „24.800,- Sk“ nahrádzajú slovami „823,21 eura“, slová 

„1.000,- Sk“ nahrádzajú slovami „37,- eur“, slová „250,- Sk“ nahrádzajú slovami „9,- 
eur“, slová „200,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „7,- eur“, slová „4.500,- Sk“ nahrádzajú 
slovami „150,- eur“ a slová „6.000,- Sk“ nahrádzajú slovami „200,- eur“. 

3. V časti IV. Bod 2 sa slová „200,- Sk“ nahrádzajú slovami „7,- eur“, slová „300,- Sk“ 
nahrádzajú slovami „10,- eur“, slová „500,- Sk“ nahrádzajú slovami „17,- eur“ a slová 
„1.000,- Sk“ nahrádzajú slovami „34,- eur“. 

4. V často IV. Bod 3 sa slová „13.000,- Sk“ nahrádzajú slovami „432,- eur“. 
 
 

Článok XIII. 
Zásady nakladania s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnych vecí 

 
1. V paragrafe 4 sa slová „1.000,- Sk“ nahrádzajú slovami „35,- eur“. 
2. V paragrafe 6 odsek 1.2 sa slová „2.000,- Sk“ nahrádzajú slovami „70,- eur“, slová 

„5.000,- Sk“ nahrádzajú slovami „170,- eur“. 
3. V paragrafe 6 odsek 1.3 sa slová „500,- Sk“ nahrádzajú slovami „17,- eur“. 

 
 
 

Článok XIV. 
 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2008 schválilo Mestské zastupiteľstvo 
v Nemšovej na svojom zasadnutí dňa 15. 12. 2008 uznesením č. 13/B/1. 

2. VZN č. 9/2008 nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009. 
 

    
 
V Nemšovej dňa16.12.2008 
                                                                                             Ján  M i n d á r 
                                                                                                 primátor 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh VZN č.9/2008  vyvesený dňa 28.11.2008 



                                    


